
   
Humle Förmögenhetsförvaltning - en del av Söderberg & Partners Securities AB 

Förvaltare Startdatum Andelskurs Fondförmögenhet  Förvaltningsavgift ISIN 

Mikael Eidvall & Fredrik Stenkil 2008-01-01 380,4 (2019-09-30) 1 654 mkr (2019-09-30) 1,5% SE0002229658 
 

Riskinformation 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde, det 
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonden innebär en risk. Faktablad och informationsbroschyr 
finns på humlekapitalforvaltning.se. Informationen i detta kvartalsbrev är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska 
inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell.  

Småbolagsfond - Kvartalsbrev till andelsägare, Q3 2019 
 

Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad värdepappersfond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med fokus på 
Sverige. Fonden strävar efter en väldiversifierad portfölj med god branschspridning. Det typiska innehavet har ett börsvärde 
mellan 1 och 5 miljarder SEK. Vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där 
värderingen är attraktiv, samtidigt som vi lägger mindre vikt vid kortsiktiga faktorer. Ansvarigt fondbolag är ISEC Services AB.  

 

Utveckling under perioden 
Under tredje kvartalet ökade andelsvärdet med 1,5%. Som jämförelse ökade Carnegie Small Cap Return Index Sweden med 2,0%. 
Hittills under 2019 har andelsvärdet ökat med 22,3% och index med 27,1%. I förvaltningen av fonden används inget jämförelseindex.   

Historisk avkastning baserat på andelsvärde 2019-09-30 1 år 3 år 5 år 10 år 

Humle Småbolagsfond (efter avgifter) 9% 32% 130% 352% 

Carnegie Small Cap Return Index Sweden (utdelningar återinvesteras) 12% 38% 121% 367% 

Information om vad historisk avkastning innebär finns längre ner.     

De fem mest positiva portföljbidragen under kvartalet var Crayon, Medistim, Surgical Science, RaySearch och Stendörren.  

Surgical Science har under 20 år varit aktiva inom simulering av titthålskirurgi och endoskopi. Deras produkter gör det möjligt för 
läkare att träna sina färdigheter innan det är skarpt läge i operationssalen. Bolaget säljer en kombination av hårdvara med instrument 
som ger verklighetstrogen respons och en mjukvara som simulerar den mänskliga anatomin och visualiserar den på en skärm.

Deras mjukvara passar dessutom mycket väl för träning inför robotassisterad kirurgi, 
vilket är på stark frammarsch globalt. Surgical Science har licensavtal med ett flertal 
robottillverkare i lanseringsfas, men genom ett förvärv i slutet av juni adderades den 
världsledande tillverkaren Intuitive Surgical till kundlistan.  

Vi fick i samband med förvärvet en möjlighet att investera genom en riktad nyemission. 
Marknaden reagerade positivt på det strategiska värdet såväl som värderingen på det 
lönsamma förvärvsobjektet och det framstår ha blivit en lyckad affär för samtliga 
parter. Förväntningarna på bolaget har höjts efter senaste tidens starka 
kursutveckling, men på några års sikt ser vi god potential i Surgical Science. 

De fem mest negativa bidragen till avkastningen under kvartalet var Proact, 
24SevenOffice, Qliro, Alcadon och Beijer Electronics.  

Främsta förändringarna under perioden syns i tabellen till höger. 

Detection Technology är ett nytt, finskt, tillskott till portföljen. Bolaget har ca 17% 
global marknadsandel inom röntgenutrustning. Deras komponenter används 
framförallt för säkerhetskontroller av personer och frakt, i medicinsk utrustning 
samt till viss del för industriell inspektion.  

Vi har följt bolagets starka tillväxt och goda lönsamhet under en längre tid. Vår 
uppfattning är att det är ett kvalitetsbolag som kan ha något högre prissättning än 
konkurrenter tack vare kundnöjdhet och ett starkt varumärke. Bolaget gjorde i 
vintras ett förvärv som adderar intressant teknologi och som breddar 
marknadspotentialen markant. När bolaget nu kommer ur en investeringsfas med 
uppgraderad produktportfölj och aktien handlas till en attraktiv värdering tog vi 
tillfället i akt. 

 

 
 
Tack för fortsatt förtroende.  
Mikael Eidvall & Fredrik Stenkil, oktober 2019 

15 största innehav vid kvartalsslut 
Crayon 7,4% 

Medistim 6,5% 

Kambi 5,0% 

Stendörren 4,9% 

Addnode 4,6% 

Formpipe 4,0% 

RaySearch 4,0% 

Alimak 3,7% 

Platzer 3,7% 

Bufab 3,6% 

Nolato 3,5% 

AcadeMedia 3,4% 

Bravida 3,1% 

Qliro 2,8% 

Atvexa 2,5% 
 

Större förändringar i kvartalet 

Köp Sälj 

Detection 
Technology 

Humana 

Surgical Science Actic 

Beijer Electronics Handicare 

MedCap Hembla 

Kambi Nolato 
 

 
Risk/avkastningsprofil 

Lägre risk  Högre risk   

1 2 3 4 5 6 7 

 

http://www.humlekapitalforvaltning.se/tjanster/fonder-gamla-sidan/humle-smabolagsfond/
http://www.humlekapitalforvaltning.se/tjanster/fonder-gamla-sidan/humle-smabolagsfond/

